
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DEL PLE EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL 2 DE JULIOL DE 2015 

  
 A la Vila d'Escorca a 2 de juliol de 2015 essent les 19.30 hores prèvia 
convocatòria a l'efecte i sota la Presidència del Batle President Sr. Antoni 
Solivellas Estrany, s'ha reunit el Ple de l'Ajuntament amb l’assistència dels  Srs. 
Regidors que a continuació es detallen; Sr. Carlos González Enseñat, Sr. Bernat 
Vallori Mairata, el Sr. Antoni Mas Rullan i Sr. Sebastià Amengual Sastre; 
assistits pel Secretari de la Corporació Sr. Joan Marqués Company. 
 

Obert l’acte, s’adoptaren els següents acords: 
 

1.- Aprovació període de sessions: creació i composició de les comissions 
informatives permanents; nomenaments de representants de la corporació als òrgans 
col·legiats que siguin de competència del ple; donar compte de la resolució del batle 
en matèria de nomenaments de tinents de batlia i delegacions d’àrees.  
 

Es proposa als presents que els plenaris ordinaris es duguin a terme al darrer 
dijous de mes, cada dos mesos, a les 19 hores en horari d’hivern i a les 19.30 hores 
en horari d’estiu. 
 

Els reunits acorden per unanimitat donar conformitat a la proposta 
presentada. 
 

Pel que fa a les comissions informatives permanents, en aquest cas comissió 
especial de comptes, es proposa que els membres siguin tots els membres que 
componen el Ple de l’Ajuntament. 
 

La proposta es aprovada per unanimitat. 
 

Pel que fa als nomenaments de representants corporatius als òrgans 
col·legiats que siguin competència del Ple, es proposen els següents: 
 

A la FELIB i al TIC Mallorca, el titular serà el Sr. Batle Antoni Solivellas Estrany 
i suplent el Sr. Carlos González Enseñat. 

 
Al Fons Mallorquí de Solidaritat i a la Mancomunitat de la Serra de 

Tramuntana, el titular serà el Sr.Batle Antonio Solivellas Estrany i el suplent el Sr. 
Bernat Vallori Mairata. 

 



Els reunits donen conformitat per unanimitat a la proposta presentada. 
 

Pel que fa al nomenaments de representants del Batle als llocs de Sa Calobra i 
Cala Tuent, anomenar al Sr. Antoni Mas Rullan i al Sr. Sebastià Amengual Sastre, 
respectivament. S’aprova per unanimitat. 
  
 Així mateix es nomena al Sr. Antonio R. Vázquez Peñafort com a representant 
del Batle a la Urbanització de Son Massip.  
 

Seguidament es dona compte als presents de la resolució de Batlia detallant 
als nomenaments de Tinents de Batle i Delegacions d’àrees, que seguidament es 
detallen: 
 

Sr. Antonio Solivellas Estrany Batle President del Magnífic Ajuntament 
de la vila d’Escorca, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’empara de 
les competències que la vigent Llei de Règim Local em confereix, i vists els 
articles 23.3 de la LBEL, 44, 46 i 47 del ROF, vinc a Decretar: 
 

Primer.- Nomenar: 
-  Primer Tinent de Batlia al Sr. Regidor Bernat Vallori Mairata. 
-  Segon Tinent de Batlia al Sr. Regidor Carlos González Enseñat.  

 
Segon.- Correspon al nomenat, substituir-me en la totalitat de les meves 

funcions, en els casos d’absència, malaltia o impediment que m’impossibiliti 
per l’exercici de les meves funcions; així com en els supòsits de vacant fins que 
prengui possessió el nou Batle. 
 
 Aquesta Batlia, també, té atribuïda per Llei, la facultat de delegar 
determinades atribucions, conforme a l’article 21.3 de la LBRL. i per raons 
d’oportunitat i conveniència en interès d’una agilitació i millora dels serveis, 
aconsellen delegar diverses atribucions. 
 
 En conseqüència, vist, entre d’altres els articles 21.3 de la LBRL i 43, 44, 
120 i 121 del ROF, pel present he resolt Decretar: 
 
 Primer.- Delegar en els següents Regidors l’exercici de les atribucions 
següents: 
 
 Al Sr. Bernat Vallori Mairata: nomenar-lo Dipositari de l’Ajuntament i 
responsable de les àrees de Medi Ambient i Agricultura, Manteniment i Neteja i 
Joventut i Esports. 
 
 Al Sr. Antoni Más Rullán: nomenar-lo Delegat del Batle a Sa Calobra i 
atorgar-li l’exercici de la totalitat d’atribucions detallades a la Llei 7/85, menys 
les esmentades en els articles 21.3 i 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 



 Al Sr. Sebastià Amengual Sastre: nomenar-lo Delegat del Batle a Cala 
Tuent i atorgar-li l’exercici de la totalitat d’atribucions detallades a la Llei 7/85, 
menys les esmentades als articles 21.3 i 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 

Al Sr. Carlos González Enseñat: nomenar-lo responsable de les àrees de 
Turisme i Comerç, Cultura i Sanitat i Serveis Socials. 
 

Segon.- Les delegacions comprenen tant les facultats de direcció i 
gestió, tant com la de resoldre, mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers, sense incloure els recursos de reposició que puguin interposar-se 
contra els actes de resolució, els quals, la seva atribució es reserva a aquesta 
Batlia. 

 
Tercer.- Les delegacions conferides requeriran, per a la seva eficàcia, 

l’acceptació del Regidor Delegat i es publicaran al BOIB i d’elles es donarà 
compte a la primera Sessió que es celebri.  

 
Quart.- Els Regidors delegats queden obligats a informar, a posteriori, a 

aquesta Batlia de la gestió i disposicions que dictin, i, prèviament, de les 
decisions de transcendència, en els terminis prevists a l’article 115 del ROF. 

 
En el no previst en aquesta resolució regiran la LBRL i el ROF en el marc 

de les regles que per a les delegacions s’estableixen aquestes normes. 
 
Cinquè.- La present resolució es notificarà als designats personalment, 

publicant-se al BOIB i es donarà compte al Ple en la primera sessió que es 
celebri. 
 

Els reunits es donen per assabentats. 
 
 

2.- Indemnitzacions membres corporació. 
 
Seguidament s’informa als presents d’una proposta de batlia als efectes de 

determinar les remuneracions dels membres de la Corporació pel que fa a 
l’assistència a determinats òrgans o reunions dintre del que són les tasques que li 
corresponen. 
 -. Assistència a plenaris: 60 euros. 
 -. Assistència de Comissions informatives: 40 euros.  
 -. Regidors: 70 euros en concepte de dietes per assistències.  
 -. Reunions i/o gestions fora del terme municipal: 75 euros.  
 

Una vegada debatuda la proposta la mateixa es aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
 



3.- Dedicació parcial Sr. Batle. 
 
Per part del Sr. Batle es proposa que el Sr. Antoni Solivellas Estrany exercirà el 

càrrec de Batle-President de l’Ajuntament d’Escorca en règim de dedicació parcial Tal 

i com ja es va sol·licitar a la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern 
de les Illes Balears, l’atorgament de la compensació econòmica per la 
dedicació parcial conforme al previst a la normativa reguladora d’aquesta 
matèria; la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local i el Decret 37/2014 de 8 d’agost serà de  
 
 A) Quantia a compensar per dedicació parcial del membre electe 
corresponent al segon semestre del 2015 (de l’1 de juliol al 31 de desembre): 

1) Retribucions brutes compensables del 75% de dedicació: 2.142,85 
€/mes x 7 mensualitats = 14.999,95 € 

2) Seguretat Social a càrrec de l’entitat local per el segon semestre de 
l’any 2015: 4.114,24 €       

 
 Total sol·licitat (1+2): 19.114,19 € 
 

Els reunits per unanimitat donen conformitat al a proposta presentada. 
 

 
4.- Festes Locals. 
 
Seguidament, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 del RD 

2001/83, de 28 de juliol de regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos, 
es proposa designar com a festes locals d’Escorca per a l’any 2015 ha designat 
següents dies de festa local d’Escorca: 
  

- Dia 29 de juny de 2016, Festa de Sant Pere.  
- Dia 10 d’agost de 2016, Festa de Sant Llorenç. 

 
Els presents, una vegada debatuda la proposta l’aproven per unanimitat.  

 

I sense més assumptes a tractar i essent les 20 h. s’aixecà la sessió i 
s’estén la present acta que signen els Srs. Regidors, junt amb mi el Secretari, 
que tot ho certifica. 
  
  
 
 

 


